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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 18 de setembre del
2001, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1681/01, relativa a la creació d'una comissió especial per
a la millora de la prevenció de riscs laborals i de la seguretat
i salut en el treball, i quedà aprovada per unanimitat la
següent:

RESOLUCIÓ

A)

"Que el Parlament de les Illes Balears creï una comissió
especial, per a la millora de la prevenció de riscs laborals  i de la
seguretat i salut en el treball a la comunitat autònoma de les
Illes Balears."

A la seu del Parlament, 20 de setembre del 2001.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

18 de setembre del 2001, debaté la InterpelAlació RGE núm.
2069/01, del Grup Parlamentari Popular, relativa a anulAlació
de l'adjudicació de l'ampliació del port de Ciutadella.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll.

Fou contestada en nom del Govern de les Illes Balears per
l'Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Joan Bosco
Gomila i Barber del G.P. PSM-Entesa Nacionalista i Hble Sra.
Joana Ma Barceló i Martí del G.P. Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Guillem
Camps i Coll i l'Hble. Sra. Margalida Rosselló i Pons.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 28 de setembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

18 de setembre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
2740/01, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya del
Govern. (BOPIB 97 de 8 de juny del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de
Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de setembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

18 de setembre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
2745/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a transferències als
consells en matèria esportiva. (BOPIB 97 de 8 de juny del
2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de setembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

18 de setembre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
2746/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a partides
pressupostàries per a un pavelló multifuncional a Menorca.
(BOPIB 97 de 8 de juny del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de setembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

18 de setembre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
3392/01, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a dimissió del Sr. Pérez
de Mendiola. (BOPIB 106 de 17 de setembre del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de setembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

18 de setembre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
3393/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina María Castillo i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a absència de la
gerent d'Ibanat del seu lloc de feina. (BOPIB 106 de 17 de
setembre del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de setembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

18 de setembre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
3394/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a vigència del pacte
antitransfuguisme. (BOPIB 106 de 17 de setembre del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de
Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de setembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

18 de setembre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
3395/01, de l'Hble. Sr. Diputat José M. González i Ortea, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a recessió econòmica a
les Illes Balears. (BOPIB 106 de 17 de setembre del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Il les Balears, Hble. Sr. Conseller de
Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de setembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

18 de setembre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
3396/01, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a lliure elecció de centre
escolar. (BOPIB 106 de 17 de setembre del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de setembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

18 de setembre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
3397/01, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a solució al problema de
l'aigua a la zona nord de Mallorca. (BOPIB 106 de 17 de
setembre del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de setembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

18 de setembre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
3398/01, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a recollida d'aigua de les fonts
Ufanes. (BOPIB 106 de 17 de setembre del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de setembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

18 de setembre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
3391/01, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza,  del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a formació professional
per al cirs 2001-2002. (BOPIB 106 de 17 de setembre del
2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de setembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

18 de setembre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
3359/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i Beltran, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a aprovació dels plans
sectorials dels aeroports de les Illes. (BOPIB 106 de 17 de
setembre del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de setembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

18 de setembre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
3399/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a trasllat del conservatori de
música d'Eivissa i Formentera. (BOPIB 106 de 17 de setembre
del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de setembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

18 de setembre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.

3400/01, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment de les
carreteres d'Eivissa. (BOPIB 106 de 17 de setembre del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de setembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

18 de setembre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
3401/01, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per palAliar
l'augment de víctimes a les carreteres de les Illes Balears.
(BOPIB 106 de 17 de setembre del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de setembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

18 de setembre del 2001, rebutjà la Proposició no de llei, RGE
núm. 2073/01 del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures per adquirir o rehabilitar habita tges per tal de
destinar-los a règim de lloguer. (BOPIB núm. 92 de 4 de maig
d'enguany).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de setembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Declaració institucional relativa a solidaritat amb el poble

nord-americà amb motiu dels terribles atemptats terroristes
que acaba de sofrir.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de setembre del 2001, aprovà per assentiment la declaració
institucional de referència que es transcriu a continuació:

"El Parlament, reunit en sessió  plenària, en nom dels
ciutadans de les Illes Balears:

Manifesta el sentiment de la més àmplia solidaritat amb el
poble nord-americà pels  terribles atemptats de dimensions
inimaginables que acaba de sofrir i que han causat tantes  i tantes
víctimes en una tragèdia humana sense precedents.

Vol fer arribar el més sentit condol als familiars de les
víctimes ja confirmades, i compartir la inquietud i el desconsol
dels que encara conserven, cada dia més feble, l’esperança.

Formula la més absoluta condemna d’actes tan execrables i
expressa el seu desig fervent que els dirigents mundials, i
especialment els nord-americans, en aquesta difícil conjuntura
encertin a reconduir el món cap a l’esperada pau."

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de setembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
Relativa a presa en consideració de la Proposta de

Reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de setembre del 2001, prengué en consideració per
unanimitat, la Proposta de reforma del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, publicada en el BOPIB núm.
98, de 15 de juny d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de setembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C)
Declaració institucional amb motiu del Dia europeu sense

cotxes.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de setembre del 2001, aprovà per assentiment la declaració
institucional de referència que es transcriu a continuació:

“Després de l’èxit de la convocatòria de l’any passat, la
Unió Europea ha donat suport  a la celebració d’una nova edició
del Dia Europeu sense cotxes. A la Conferència de Madrid,
celebrada el passat mes de març, s’anuncià aquesta reedició, i es
va fixar el dia 22 de setembre per a aquesta jornada de
sensibilització. 

Encara que la convocatòria depèn més dels  municipis, com
a responsables  últims , els parlaments autonòmics, màxims
òrgans de representació del poble, se sumen a aquesta celebració
europea, que té com a finalitat última la d’aconseguir que les
nostres ciutats siguin més humanes i més habitables.

Per tot això, el Parlament, reunit en sessió plenària:

SolAlicita a tots  els  ciutadans i ciutadans de les Illes Balears
que participin en aquesta diada, que pretén ser un pas més en la
conscienciació per una nova mobilitat sostenible, per tal
d’aconseguir unes ciutats més amables, on viure sigui més
agradable.

Encoratja totes les autoritats locals a donar suport, a
participar i prendre mesures per assegurar l’èxit d’aquesta
jornada europea d’un dia sense cotxes, i que a més fomentin la
seva continuïtat per a properes ocasions”.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de setembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Sanitat i

Consum, davant la Comissió d'Assumptes Socials, sobre
l'evolució del Pla de salut mental (RGE núm. 2400/01).

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 20 de setembre del 2001, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Sanitat i
Consum qui, acompanyada del gerent de Gestió Sanitària de
Mallorca, del director gerent del Servei Balear de la Salut, del
coordinador autonòmic del Pla de salut mental i del director
de Gestió Sanitària de Mallorca, informà sobre el tema de
referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

B)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i

Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
sobre la política del Govern en relació amb la formació
professional i concretament sobre l'oferta educativa de
formació professional a la comarca de Llevant, amb especial
referència a l'IES Na CamelAla de Manacor (RGE núm.
2655/01).

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de setembre
del 2001, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Educació i Cultura qui, acompanyat  del director general de
Formació Professional, informà sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Relativa a recaptació de la presència del director territorial

de l'Insalud a les Illes Balears (RGE núm. 2610/01).

 La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de 20 de setembre del 2001, i atès l'escrit de
referència, presentat pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, aprovà per 9 vots a favor, 8 en contra i cap
abstenció, de recaptar la presència del director territorial de
l'Insalud a les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 3 d'octubre del 2001, d'acord amb el que disposa l'article
112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 3551/01, de protecció ambiental de ses
Salines d'Eivissa i Formentera.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Ordenació Territorial, esmenes al projecte
esmentat, el text del qual s'insereix a continuació. Aquest

termini finalitzarà dia 24 d'octubre d'enguany, a les 14,00
hores.

Palma, a 3 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Antoni Garcías i Coll, secretari del Consell de Govern de les
Illes Balears

CERTIFICA que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió de 3 d'agost
del 2001, adoptà, entre d'altres, el
següent acord:

28. Projecte de llei de protecció ambiental de ses  Salines
d'Eivissa i Formentera.

Havent examinat la proposta presentada per la consellera de
Medi Ambient, el Consell de Govern adopta l'acord següent:

"Primer. Aprovar el Projecte de llei de protecció ambiental de
ses Salines d'Eivissa i Formentera el text del qual s'adjunta.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, d'acord amb
l'article 112 del Reglament de la Cambra, el Projecte de llei de
protecció ambiental de ses Salines d'Eivissa i Formentera."

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 3 d'agost del 2001.

El secretari del Consell de Govern.
Vistplau, el president.

A)

Projecte de llei de protecció ambiental de ses Salines
d'Eivissa i Formentera

Exposició de motius

La protecció de la biodiversitat s’ha convertit  en un dels
reptes majors de les societats  humanes en el camí de
reequilibrar les relacions amb la resta de la natura i permetre,
així, un avenir bo i ple d’oportunitats per a les futures
generacions humanes. La Convenció sobre la biodiversitat
signada a la Cimera de la Terra de Río de Janeiro el 1992 n’és,
en aquest sentit, pel seu caràcter global, una fita fonamental. Per
tal de donar-li contingut real, el Parlament Europeu va adoptar
el 1998 una estratègia per a la conservació de la biodiversitat en
la qual es donava especial rellevància a àmbits com la
conservació dels  recursos naturals, l’ordenació territorial,  el
turisme i l’agricultura.

La Mediterrània és un centre important de la biodiversitat
del planeta. La nostra mar i les zones humides del seu voltant
tenen una importància especial com a corredors biològics per a
les aus migratòries i nidificants que fan vida entre el nord
d’Europa i Àfrica. La Unió Europea ha impulsat mesures cada
cop més integrades de protecció d’aquestes  espècies i hàbitats,
conscient de la seva vàlua ecològica. Així ho palesen la
Directiva 79/409/EEC de conservació de les aus silvestres, la
Directiva 92/43/EEC de conservació dels hàbitats naturals i de
la fauna i la flora silvestres o la Directiva 85/337/EEC
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d’avaluació d’impacte ambiental, ampliada amb la Directiva
97/11/EC, a fi de facilitar la valoració integral dels impactes en
àrees d’especial riquesa natural. Mitjançant instruments de
gestió i promoció ambientals, com la creació de la Xarxa  Natura
2000 o el programa Life-Natura, la Unió Europea esdevé, cada
cop més, un agent actiu en favor de la protecció ecològicament
sensata del planeta.

Ses Salines d’Eivissa i Formentera constitueixen un exemple
paradigmàtic de la riquesa de la biodiversitat mediterrània. La
seva singularitat rau a constituir un àrea de descans, de
nidificació, per a la fauna ornítica en les seves migracions
transcontinentals entre el nord i el sud. Com a espai natural
d’especial interès engloba un conjunt d’hàbitats terrestres i
marins, amb valors ecològics, paisatgístics, històrics i culturals
de primer ordre a escala internacional. Inclou importants
poblacions d’aus aquàtiques i marines nidificants, hivernants i
migrants, abundants  poblaments de nombroses espècies i races
endèmiques de flora i fauna, recursos marins pesquers de gran
transcendència local, com també una gran varietat de valuosos
paisatges naturals  que les han convertides en un dels  principals
atractius turístics de les Pitiüses. La presència de la milAlenària
indústria extractiva salinera, amb tot el seu valor històric,
cultural i socioeconòmic, hi afegeix, a més, una singularita t
paisatgística de gran bellesa i rellevància, perfectament
integrada amb els ecosistemes naturals. Nombrosos són els
reconeixements legals  de la importància de ses  Salines d’Eivissa
i Formentera. Ha estat declarada zona d’especial protecció per
a les aus (ZEPA), d'acord amb la Directiva 79/409/CEE (LCEur
1979\135) sobre conservació de les aus silvestres. El 28 de maig
de 1993, el Consell de Ministres d’Espanya va resoldre
autoritzar-ne la inclusió en la llista del Conveni sobre zones
humides d’importància internacional (RAMSAR) com a hàbitat
per a les aus aquàtiques. Així mateix, podem trobar-hi prop
d’una trentena d’elements entre espècies i grups animals,
espècies vegetals  i hàbitats  inclosos en les llistes de la Directiva
92/43/CEE de conservació d’hàbitats i de la fauna i la flora
silvestres. 

Diversos han estat els  intents recents de protegir legalment
ses Salines d’Eivissa i Formentera davant la pressió turística i
urbanitzadora. Tots ells  han estat encoratjats per una sostinguda
demanda ciutadana de respecte i protecció per un dels  darrers i
més importants espais  naturals  ben conservat de les Illes. En
primer lloc, la Llei 1/1991, de 30 de gener (RCL 1991\988),
modificada a la baixa quant a garanties de protecció ambiental
per la Llei 7/1992, de 23 de desembre (RCL 1993\536), del
Parlament de les Illes Balears. En segon lloc, la Llei estatal
26/1995, de 31 de juliol, va declarar-les reserva natural. Malgrat
tot, ni l’una ni l’altra no han suposat cap avanç en la gestió
ambientalment sostenible de l’àrea de ses  Salines d’Eivissa i
Formentera. La primera Llei, fruit d’una regulació derivada de
la legislació del sòl i no pas de l’ambiental, ha quedat reduïda a
una mera aplicació d’uns estàndards molt pobres de metres
quadrats  mínims d’edificació i no ha tingut cap rellevància a
l’hora d’endegar una gestió ecològica moderna. La segona,
nascuda a recer de la Llei estatal 4/1989, de conservació dels
espais  naturals  i de la fauna i la flora silvestres, ha tingut un
desenvolupament encara menor atès que no ha estat mai duita
a la pràctica mentre el procés de deteriorament de l’espai natural
continuava accelerant-se davant la desídia de l’Administració.

La indefensió i viabilitat ecològica futura de ses  Salines s’ha
agreujat, a més, per la interposició de recursos
d’inconstitucionalitat contra l’esmentada Llei estatal 26/1995
pel Parlament de les Illes Balears, en data 31 d’octubre del

1995, i pel Govern de les Illes Balears, en data 13 d’octubre de
1995. Aquests  recursos no s’adrecen, en cap cas, a qüestionar la
necessitat de preservació i gestió ambientalment sostenible de
ses  Salines d’Eivissa i Formentera, sinó que es fonamenten
exclusivament a reclamar per a la comunitat autònoma el dret
exclusiu a declarar quines han de ser les àrees naturals  que s’han
de protegir a les Illes Balears sense interferència de l’Estat
central. Aquests  recursos es van veure afectats per la Sentència
del Tribunal Constitucional de 26 de juny de 1995, que declara
que, fins i tot quan afecti els  béns assenyalats  en l’article 3 de la
Llei estatal 22/1988, de 28 de juliol, de costes, correspon a la
comunitat autònoma la declaració de parc natural o reserva
natural (fonament jurídic II apartat e).

L’article 11.7 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears
atribueix el desplegament legislatiu i l’execució en el marc de
la legislació bàsica de l’Estat de la protecció del medi ambient,
sobre normes addicionals de protecció, els espais naturals
protegits i l’ecologia. Atès que la Llei 4/1989 esmentada és la
llei estatal de referència, aquesta atorga, en el seu article 21, a
la comunitat autònoma la competència per declarar figures de
protecció mediambiental. De fet, el mateix Parlament de les
Illes Balears, en la sessió  de dia 20 de maig de 1997, va acordar
que ses Salines d’Eivissa i Formentera fossin declarades parc
natural.

És davant aquesta situació d’insostenibilitat ambiental
creixent de l’espai natural, i a la vista del nul desplegament de
les normes de protecció en vigor, que és urgent i oportuna la
creació d’una figura de protecció que garanteixi una adequada
conservació d’aquest enclavament, de manera que sigui
ambientalment i políticament acceptable, i donar així solució
definitiva a la preservació de ses  Salines d’Eivissa i Formentera.

Aquesta llei declara parc la zona de ses Salines d'Eivissa i
Formentera. A  l'espera de la planificació mediambiental que es
veurà reflectida en l'aprovació d'un pla rector d'ús i gestió del
parc, s'hi preveuen l'establiment d'una zona perifèrica de
protecció i l'existència d'una zona socioeconòmica d'influència.
Es prohibeixen amb caràcter general una sèrie d'activitats que
suposen una alteració física o funcional dels ecosistemes del
parc natural, i es demoren al futur pla rector d'ús i gestió la
regulació i el detall d'aquelles activitats que siguin compatibles
amb la declaració d'aquesta Llei. A continuació, s’hi preveuen
els instruments de planificació i desenvolupament de la gestió
del parc. 

La mateixa  llei esbossa els òrgans de gestió  i de direcció del
parc, i preveu un règim vital de colAlaboració amb les
administracions insulars i municipals  directament implicades en
la protecció del parc; també s'hi preveu la creació d'un patronat,
la posada en funcionament del qual ha de donar l'oportunitat de
participar en la gestió del parc a moltes institucions i
organitzacions públiques i privades.

Per acabar, les disposicions addicionals de la Llei
determinen tot un règim urbanístic, aplicable a les zones
incloses dins el Parc i a la seva zona perifèrica de protecció,
amb la finalitat de convertir en una realitat efectiva l'objectiu
d'aquesta Llei.

L’entrada  en vigor d'aquesta llei suposa el desplaçament de
la Llei estatal 26/1995, de 31 de juliol, dins l'àmbit territorial de
les Illes Balears, als  efectes d'evitar que l'eventual declaració
d'inconstitucionalitat d'aquesta no hagi de comportar la
pervivència dels  seus efectes en mancar de regulació pròpia,
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d'acord amb  la doctrina establerta pel Tribunal Constitucional
en el fonament 5 de la Sentència del TC 102/1995.

Capítol I. Disposicions generals.

Article 1. Objecte i àmbit territorial.

1. Es declara parc, amb la denominació de parc natural de ses
Salines d'Eivissa i Formentera, l'àrea d'unes 2.500 ha de terra i
estanys saliners i d'uns 50 km2 d'àrees marines que  es tà
compresa dins els  termes municipals  de Sant Josep de sa Talaia,
a l'illa d'Eivissa, i de Formentera, i les seves aigües interiors,
amb els límits que es detallen en els annexos d'aquesta Llei.

2. Amb la finalitat d'assolir una protecció especial, es declaren
reserva natural l'Estany Pudent i el illots d’Espardell i
s’Espardelló, Illa des Porcs, Penjats, Illes Negres, Caragolé,
Gastaví, Malvins (Malví Pla i Malví Gros), es Daus (Dau Gros
i Dau Petit) i l’Esponja, ubicats dins l'àmbit del parc natural de
ses  Salines d'Eivissa i Formentera, i amb la delimitació
concretada en els annexos d'aquesta Llei.

Article 2. Finalitat.

La declaració de parc natural de ses Salines d'Eivissa i
Formentera, i de les seves àrees de reserva té com a finalitat:

a) la conservació íntegra, la rehabilitació i la recuperació del
seu patrimoni natural, paisatgístic i etnològic;
b) la difusió pública i l'ús pedagògic dels seus valors
ambientals i humans;
c) constituir un àmbit privilegiat d'estudi i investigació
científica sobre espècies i hàbitats humits del bioma
mediterrani;
d) aconseguir un ús turístic i recreatiu ecològicament
adequat, atent a la vocació natural i cultural de l'àrea;
e) aconseguir una gestió ambientalment sostenible a llarg
termini.

Article 3. Objectius de conservació.

Els objectius de conservació, que s'han de desenvolupar en
els instruments de planificació prevists  en aquesta Llei, han de
promoure,  com a mínim, els aspectes següents:

a) la preservació de la biodiversitat marina, amb especial
atenció a la preservació de les praderies de posidònia, i fixar
les limitacions escaients per a les activitats pesqueres i de
navegació;
b) la preservació de les espècies endèmiques de flora i
fauna;
c) la conservació i la recuperació dels  sistemes dunars i la
seva vegetació;
d) la protecció de l’avifauna, especialment la migratòria, i
del seu hàbitat; 
e) la conservació i la millora dels boscos, especialment dels
savinars;
f) la preservació del litoral i de les platges;
g) la implantació de tècniques ecològicament sostenibles
d’explotació agrícola, ramadera i forestal;
h) la conservació i la recuperació de l’activitat salinera de
manera compatible amb la màxima preservació possible de
l’actual estructura de canals i estanys;
i) l’ordenació dels  usos públics, amb especial atenció a l’ús
turístic, que s’ha d’ajustar al que preveu la Carta europea de
turisme sostenible en els espais protegits.

Article 4. Usos prohibits i compatibilitats.

1. Amb caràcter general, queden prohibides totes  les activitats
que suposen una alteració física o funcional dels ecosistemes
que alberga el parc, com també totes  les activitats que suposen
un aprofitament consumptiu dels recursos naturals.

2. Queden expressament prohibides les activitats de naturalesa
extractiva i aquelles que comportin modificació de la
geomorfologia actual de la zona. 

3. Això no obstant, en el parc natural de ses Salines d'Eivissa i
Formentera, s'han de mantenir i s'ha de donar suport a aquells
usos i activitats tradicionals, com són les activitats agrícoles i
forestals, salinera, pesquera i de caça, i també la d'investigació,
que el Pla rector d'ús i gestió hagi declarat compatibles i n'hagi
regulat el desenvolupament. 

Capítol II. Règim de protecció.

Article 5. Règim específic de protecció del paisatge.

De conformitat amb les previsions que s'han d'establir en el
Pla d’ordenació dels recursos naturals en matèria de protecció
paisatgística, les administracions competents en matèria
d’ordenació del territori i urbanisme han d'adaptar els seus
instruments de planificació amb la finalitat d'assolir una especial
protecció del paisatge dins l’àmbit del parc natural de ses
Salines d'Eivissa i Formentera.

Article 6. Zona perifèrica de protecció.

1. D'acord amb l'article 18.1 de la Llei estatal 4/1989 de
conservació dels  espais  naturals  i de la flora i la fauna silvestres,
per tal de garantir la minimització de nous impactes ecològics
i paisatgístics, s'estableixen les diferents zones perifèriques de
protecció següents:

a) A l'illa d'Eivissa, l'entorn terrestre i marítim del parc,
d'acord amb el plànol que figura en l'annex.
b) A l'illa de Formentera, l’entorn terrestre i marítim del
parc, segons es  detalla en el plànol corresponent que forma
part de l'annex.

Article 7. Zona d'influència socioeconòmica.

Es declara àrea d'influència socioeconòmica del parc natural
de ses  Salines d'Eivissa i Formentera, als  efectes prevists  en
l'article 18 de la Llei 4/1989, de 27 de març, l'espai format pels
termes municipals on s'ubica el parc.

Article 8. Declaració d'utilitat pública.

1. Queden declarats d'utilitat pública i d’interès social els béns
i els  drets afectes a l'assoliment dels objectius que amb la
declaració de parc es pretenen.

2. En tot cas, qualsevol privació de la propietat o d'interessos
patrimonials  derivada de l'establiment del parc natural de ses
Salines d'Eivissa i Formentera, s'ha d'indemnitzar d'acord amb
el que, a aquest efecte, estableixen les normes vigents. 

Capítol III. Instruments d'ordenació i gestió del parc.

Article 9. Instruments d'ordenació i gestió del parc.
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Els instruments d’ordenació i gestió del parc natural de ses
Salines d'Eivissa i Formentera són:

a) el Pla rector d'ús i gestió,
b) els plans sectorials, i
c) el Pla de treball anual.

Article 10. El Pla rector d’ús i gestió.

1.En el termini d'un any, comptador des de l'entrada en vigor
d'aquesta Llei, el Govern de les Illes Balears ha d'aprovar el Pla
rector d'ús i gestió que ha de determinar les normes, els  suports
i les condicions necessàries per al compliment  de les seves
finalitats. 

2. A l'empara del Pla rector d'ús i gestió, les mesures de foment
de bones pràctiques ambientals tenen prioritat en la gestió del
Parc. Aquestes  mesures comporten ajuts econòmics i inversions
directes per a la millora paisatgística i ecològica i per a la
rehabilitació d'edificacions i habitatges. Sobretot, i mitjançant
un programa anual d'ajuts i subvencions, s’han de fomentar les
activitats agràries, ramaderes i forestals, i s’ha de donar
preferència a la seva reconversió cap a tècniques i pràctiques
ecològiques, així com les pròpiament ambientals.

3. El Pla rector d'ús i gestió ha de tenir caràcter plurianual i ha
d'incloure, com a mínim, les determinacions següents:

a) El desenvolupament dels  criteris  bàsics de gestió
continguts  en el Pla d'ordenació dels  recursos naturals  dins
l'àmbit del parc.
b) La concreció dins l'àmbit del parc dels  usos específics
prevists  pel Pla d’ordenació dels  recursos naturals, tenint en
compte el respecte als  usos tradicionals  en matèria
d'activitats relacionades amb l'explotació de la sal, la pesca,
l'agricultura i la ramaderia.
c) La identificació de les activitats necessàries per a la
protecció i desenvolupament dels  valors del parc, com
també de les destinades a estendre'n el coneixement i
estimació entre la ciutadania.
d) Les prioritats en matèria de projectes d’investigació,
gestió sostenible, d’intercanvi i experimentals  en cooperació
amb altres agents, públics i privats, orientats a la
conservació de la biodiversitat.
e) El detall de les activitats humanes que es considerin
incompatibles amb el compliment dels objectius del parc.
f) L’ordenació de les activitats identificades com a
compatibles.
g) L'esclariment i la valoració econòmica de les prioritats
d'inversió per al compliment dels objectius del parc. 
h) El procediment per a la tramitació i aprovació dels plans
sectorials.

Article 11. Els plans sectorials.

Els plans sectorials  han de desenvolupar determinats
aspectes  de la gestió del parc i reserves, de conformitat amb  les
previsions del Pla rector d'ús i gestió. Aquests plans els ha
d'aprovar la conselleria competent en matèria de medi ambient,
i s'han d’elaborar com a mínim els relatius:

a) A l'ús públic del parc, especialment del seu litoral.
b) A l'ordenació dels  aprofitaments tradicionals  a l'interior
del Parc i la seva progressiva adaptació a estàndards
ecològicament sostenibles.

c) Al maneig d'espècies amenaçades o d'hàbitats singulars
que estiguin sotmesos a plans d'actuació, recuperació i
protecció d'àmbit superior al parc.

Article 12. El pla de treballa anual.

El pla de treball anual s’ha de correspondre amb cada
exercici econòmic i ha de comprendre com a mínim:

a) Els objectius de gestió operativa per a l’exercici en
execució del Pla rector d’ús i gestió i els plans sectorials.
b) Les actuacions materials  previstes per a l’any, que s’han
d'ajustar a la disponibilitat pressupostària de l’exercici.

Capítol IV. Òrgans de gestió i finançament.

Article 13 . Administració i gestió.

1. L'administració i gestió del parc natural de ses Salines
d'Eivissa i Formentera és competència del Govern de les Illes
Balears i s'ha d'instrumentar a través d'un director i un patronat.

2. El Govern de les Illes Balears ha d'establir els mecanismes de
colAlaboració i coordinació amb les administracions insulars i
locals necessaris per tal de garantir la continuïtat i la protecció
de l'entorn del parc dins el seu territori.

Article 14. Direcció del Parc.

1. El director del parc natural de ses Salines d'Eivissa i
Formentera ha d’assumir l'aplicació dels instruments de
planificació, del pressupost i de l'administració i gestió del Parc.

2. La titularitat de la Direcció del parc correspon a un funcionari
d'experiència acreditada en la matèria. 

Article 15. Patronat.

1. Es crea el Patronat del parc natural de ses Salines d'Eivissa i
Formentera com a òrgan colAlegiat, de consulta, de participació
i de suport en les tasques de gestió del parc, adscrit a la
conselleria competent en matèria de medi ambient.

2. En el Patronat han de tenir representació les administracions
públiques, les institucions, les associacions i les organitzacions
relacionades amb el parc, o aquelles les finalitats de les quals
concordin amb els principis que inspiren aquesta Llei.

3. Les funcions del Patronat són:

a) Vetllar pel compliment de les normes establertes i la
correcta aplicació dels instruments d’ordenació i gestió.
b) Informar sobre el Pla rector d'ús i gestió i els  plans anuals
de treball. 
c) Informar sobre el règim econòmic i els programes d'ajuts
i convenis de colAlaboració.
d) Proposar les mesures i actuacions que consideri
necessàries per millorar la gestió del parc.
e) Aprovar la memòria anual d'activitats i de resultats
elaborada per la Direcció del parc.
f) Elaborar i aprovar el seu propi reglament.

4. Reglamentàriament, s'han de desplegar tots  aquells  aspectes
relatius a la composició i a la organització necessaris per a la
seva posada en funcionament.
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Article 16. Finançament.

1. El Govern de les Illes Balears, amb càrrec als pressuposts
generals  de la comunitat autònoma, ha d'habilitar els  crèdits
necessaris per garantir el que disposa aquesta Llei.

2. En tot cas, tenen la consideració d'ingressos amb capacitat de
generar crèdit els  procedents  de subvencions, donacions, i altres
aportacions públiques o privades, com també les quantitats
percebudes per la prestació de serveis al parc natural i els
cànons que graven concessions per a l'explotació dels serveis
atorgats a terceres persones.

Disposició addicional primera.

1.Queda suspesa la classificació dels  sòls  urbans i urbanitzables
existents dins els límits del parc fins que s’aprovi el Pla rector
d’ús i gestió i, en tot cas, fins a un màxim de tres anys,
comptadors des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. Mentre es
mantingui aquesta suspensió, tan sols  es permeten obres de
rehabilitació o reforma de les edificacions existents i sempre
que no suposin un augment del volum edificat.

2. El Pla rector d’ús i gestió ha de classificar com a sòl rústic la
totalitat de l’àmbit del parc, llevat dels sòls urbans que tenguin
la condició de solar d’acord amb l’article 8 de la Llei estatal
6/1998, de 3 d’abril, de règim del sòl i valoracions, els quals ha
de delimitar.

3. Així mateix, el Pla ha de fixar les determinacions a les quals
s’ha d’adaptar el planejament urbanístic així com el règim
transitori que ha de regir fins que no es produeixi l’adaptació
d’aquest planejament al Pla.

Disposició addicional segona.

Queden sense efecte les llicències per a l’execució d’obres
dins l’àmbit del parc que compleixin amb  algun dels  requisits
següents:

Que no comptin amb l’autorització o l'informe preceptiu de
la Comissió Insular d’Urbanisme, si es tracta de sòl rústic.
Que no comptin amb l’informe favorable de la Conselleria
de Medi Ambient previst en el punt 4 de l’Acord sobre
iniciació de la tramitació del Pla d’ordenació de recursos
naturals  de ses  Salines d’Eivissa i Formentera i el seu entorn
terrestre i marí, aprovat pel Consell de Govern en la sessió
de dia 27 d’agost de 1999, en el cas que fos exigible.
Que hagi transcorregut el termini per acabar les obres i, si la
llicència no l'especifiqués, dins el termini de 24 mesos
comptadors des de la data concessió d'aquesta sense que les
obres s'hagin iniciat, llevat quan es tracti d’obres de reforma
sense augment del volum edificat.

Disposició addicional tercera.

En cap cas, no s'admeten dins la zona perifèrica de
protecció:

a) En sòl rústic, els  habitatges unifamiliars de més d'una
planta i amb una densitat superior a un habitatge per cada
30.000 m2.
b) Nous polígons industrials i de serveis.
c) Noves infraestructures de telecomunicació i línies aèries
de cap mena.
d) Activitats extractives, tant terrestres com marines.

e) Noves places turístiques, tret de les dedicades a
l'agroturisme.

Disposició addicional quarta.

1. En tots els  instruments d’ordenació i gestió del parc s'ha de
vetllar pel compliment estricte de les normatives internacionals
i europees en matèria de biodiversitat i protecció ambiental
existents en el seu moment, les quals  són considerades de plena
aplicació en virtut dels  protocols internacionals ambientals i
d'integració europea ratificats per Espanya.

2. El parc natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera s’ha
d’integrar en les diferents xarxes de protecció de la biodiversitat
del planeta, com ara la de zones d’especial protecció per a les
aus (ZEPA), el Conveni Ramsar de protecció d’hàbitats humits
com a zona humida d’importància internacional o la Xarxa
Natura 2000 de la Unió Europea.

Disposició addicional cinquena.

1. Per tal de comprovar que la gestió del parc assoleix els
objectius de conservació i sostenibilitat que promouen aquesta
Llei i els seus instruments d’ordenació i gestió, s’han de dur a
terme avaluacions periòdiques de la seva gestió ambiental
almenys cada quatre anys.

2. Aquestes  avaluacions han de ser sempre externes a
l’Adminis tració i han de gaudir d’algun grau d’homologació
reconegut per les autoritats ambientals de la Unió Europea. Els
resultats han de ser públics i han d’incloure una proposta de
mesures de millora de la gestió com també una valoració de
progressió dels  avenços en matèria d’adequació ambiental dels
usos i estat del parc.

Disposició addicional sisena.

Qualsevol persona, entitat o institució, té dret a conèixer les
dades, programes i activitats relacionades amb la gestió del
parc, en els termes establerts per la Llei estatal 38/1995, de 12
de desembre, sobre dret d’accés a la informació ambiental,
modificada per la Llei estatal 55/1999, de 29 de desembre, de
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.

Disposició transitòria primera.

En defecte de legislació i normativa autonòmica d'aplicació,
les infraccions i sancions del règim de protecció establert en
aquesta Llei, així com dels  plans que se'n derivin, s’han de
sancionar d'acord amb les disposicions del Títol VI de la Llei
estatal 4/1989, de 27 de març .

Disposició transitòria segona.

En el cas que a l'entrada en vigor d'aquesta Llei no estigués
aprovat el Pla d'ordenació dels  recursos naturals  de la zona que
aquí es declara espai natural protegit, és preceptiu que aquest es
tramiti i s'aprovi en el termini d'un any comptador des de
l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

Disposició derogatòria.

Queden derogades totes  les disposicions que s'oposin al que
estableix aquesta Llei, i sense efecte, dins l'àmbit territorial de
les Illes Balears, la Llei estatal 26/1995, de 31 de juliol, que



BOPIB núm. 109 - 5 d'octubre del 2001 2573

declara reserva natural ses Salines d'Eivissa, les illes des Freus
i ses Salines de Formentera.

Disposició final primera.

S'autoritza el Govern de les Illes Balears per dictar totes
aquelles normes necessàries per a l'aplicació i el desplegament
d'aquesta Llei.

Disposició final segona.

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, a 3 d'agost del 2001.
La consellera de Medi Ambient:
Margalida Rosselló i Pons.
El president:
Francesc Antich i Oliver

***El plànol que acompanya aquest projecte de llei es pot
consultar en la versió impresa***
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Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 3 d'octubre del 2001, d'acord amb el que disposa l'article
112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 3552/01, de creació del ColAlegi professional
de pedagogs i pedagogues de les Illes Balears.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, esmenes al
projecte esmentat, el text del qual s'insereix a continuació.
Aquest termini finalitzarà dia 24 d'octubre d'enguany, a les
14,00 hores.

Palma, a 3 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Antoni Garcías i Coll, secretari del Consell de Govern de les
Illes Balears

CERTIFICA que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió de 7 de
setembre del 2001, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

1. Aprovació del Projecte de llei de creació del ColAlegi
professional de pedagogs i pedagogues de les Illes Balears.

El Consell de Govern, a proposta del conseller de
Presidència, adopta l'acord següent:

"Primer. Aprovar el Projecte de llei de creació del ColAlegi
professional de pedagogs i pedagogues de les Illes Balears.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, d'acord amb
l'article 112 del Reglament de la Cambra, el projecte de llei de
creació del ColAlegi professional de pedagogs i pedagogues de
les Illes Balears."

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 7 de setembre del
2001.

El secretari del Consell de Govern.
Vistplau, el president.

B)

Projecte de llei de creació del Col Alegi Professional de
pedagogs i pedagogues de les Illes Balears.

Exposició de motius.

L’article 11. 15 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears,
d'acord amb  la redacció que li dóna la Llei orgànica 3/1999, de
8 de gener, disposa que corresponen a la comunitat autònoma de
les Illes Balears les competències de desplegament legislatiu  i
d’execució en matèria de corporacions de dret públic
representatives d’interessos econòmics i professionals, que s'han
d'exercitar dins el marc de la legislació bàsica de l’Estat.

En desplegament d'aquest precepte s’aprovà la Llei 10/1998,
de 14 de desembre, de colAlegis  professionals  de les Illes
Balears, desplegada pel Decret 32/2000, de 3 de març, pel qual
s’aprova el Reglament de colAlegis  professionals  de les Illes
Balears.

D'acord amb l’article 3 de la Llei esmentada, la creació de
colAlegis  professionals  s'ha de fer per llei i la proposta de la
iniciativa legislativa la poden instar la majoria dels
professionals interessats. Aquesta proposta, l'ha feta un nombre
significatiu de professionals en pedagogia de les Illes Balears
que es varen constituir en Assemblea per aprovar i demanar la
constitució del ColAlegi en data 18 d’octubre de 2000.

La professió de pedagog s’ha consolidat com una professió
independent des del Reial decret 915/1992, de 17 de juliol, i del
916/1992, de 17 de juliol, que estableix el títol oficial,
respectivament, de llicenciatura en Pedagogia i en
Psicopedagogia i les directrius generals pròpies dels plans
d’estudis  que en condueixen a l'obtenció, de manera que la
professió té independència acadèmica de quals evol altra
professió.

En els  darrers anys la professió de pedagogs ha adquirit unes
competències específiques que l’han diferenciada d’altres
colAlectius professionals. Així doncs, es considera oportuna i
necessària la creació d’un colAlegi professional que integri els
professionals que, amb la titulació suficient, desenvolupin les
funcions de pedagog o psicopedagog i coadjuvi en l’avanç de la
millora de la societat a l’àmbit de les Illes Balears.

Per tot això, el Parlament de les Illes Balears aprova, i jo,
d'acord amb els articles 27.2 de l’Estatut d’autonomia i el 10. 2.
A de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes
Balears,  promulg, en nom del rei, la Llei de creació del ColAlegi
Oficial de Pedagogs i Pedagogues de les Illes Balears.

Article 1

Es crea el ColAlegi Professional de Pedagogs i Pedagogues
de les Illes Balears com una corporació de dret públic amb
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment
de les seves finalitats.

L'estructura interna i el funcionament han de ser democràtics
i s'ha de regir, en les seves actuacions, per la normativa bàsica
estatal en matèria de colAlegis  professionals, per la normativa
autonòmica que la desplegui legalment o reglamentàriament;
per aquesta Llei de creació, pels  seus propis  Estatuts, per la resta
de normativa interna i totes  aquelles que li siguin d'aplicació
general o subsidiària.

Article 2 

El ColAlegi Professional de Pedagogs i Pedagogues  de les
Illes Balears agrupa els  qui tenen la titulació de llicenciatura en
Pedagogia o en Psicopedagogia, d’acord, respectivament, amb
els reials  decrets 915/1992, de 17 de juliol, i 916/1992, de 17 de
juliol. 

Article 3

L’àmbit territorial del ColAlegi és el de les Illes Balears.
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Disposició transitòria primera

L’Associació Professional de Pedagogs i Pedagogues de les
Illes Balears, en el termini de sis mesos comptadors des de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, han d’aprovar uns estatuts
provisionals del ColAlegi que regulin: 

a) Els requisits per a l’adquisició de la condició de colAlegiat,
condició que permetrà participar en l'Assemblea Constituent
del ColAlegi.
b) El procediment de convocatòria i desenvolupament de
l’Assemblea Constituent, la qual s'ha de publicar en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i en els  diaris de major
difusió d'aquesta comunitat.

Disposició transitòria segona 

L’Assemblea Constituent ha d':

a) Aprovar, si n'és el cas, la gestió dels responsables de
l’Associació Professional de Pedagogs i Pedagogues de les
Illes Balears en relació amb la tramitació de la solAlicitud de
creació del ColAlegi.
b) Aprovar els estatuts definitius del ColAlegi.
c) Elegir les persones  que han d’ocupar els  càrrecs
corresponents als òrgans colAlegiats.

Disposició transitòria tercera

Els estatuts  definitius, una vegada aprovats, juntament amb
la certificació  de l’acta de l’Assemblea Constituent, s'han de
remetre a l’òrgan competent de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, als efectes que se'n pronunciï
sobre la legalitat i n'ordeni la publicació en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.

Disposició transitòria quarta  

El ColAlegi Professional de Pedagogs i Pedagogues de les
Illes Balears obtendrà la capacitat plena d’obrar des de la
constitució dels seus òrgans de govern.

Disposició final

Aquesta  Llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, a 7 de setembre del 2001.
El conseller de Presidència:
Antoni Garcias i Coll.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 3571/01, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a finançament dels consells insulars, a tramitar pel
procediment d'urgència, conseqüentment, d'acord amb els
articles 95 i 96 del Reglament de la Cambra i amb la resolució
de Presidència reguladora de l'aplicació del procediment
d'urgència a les iniciatives no legislatives, es colAlocarà davant

de totes les pendents del Grup Parlamentari Popular. (Mesa de
3 d'octubre del 2001).

Palma, a 3 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents  del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre el finançament dels consells insulars.

Interessats  a conèixer quin serà el sistema definitiu de
finançament de la comunitat autònoma als consells insulars, el
Grup Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes
Balears pel que fa a la política d'aquest en relació a l'esmentat
finançament.

Palma, a 17 de setembre del 2001.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.
El portaveu:
José María González i Ortea.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 3540/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i
Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ajuts per a la
conservació del medi natural. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3541/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i
Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a programes en
vigor per a la conservació del medi natural. (Mesa de 3
d'octubre del 2001).

RGE núm. 3602/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import de l'ajuda donada per l'Ibatur a la presentació XXXI
Trofeu Princesa Sofia. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3603/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import de l'ajuda donada per l'Ibatur a l'equip amateur Elite-
sub 33. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3604/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import de l'ajuda donada per l'Ibatur a la XII Volta ciclista
internacional Mallorca Feminas. (Mesa de 3 d'octubre del
2001).

RGE núm. 3605/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import de l'ajuda donada per l'Ibatur al torneig internacional
de futbol base. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).
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RGE núm. 3606/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import de l'ajuda donada per l'Ibatur a la VI Challenge Vuelta
a Ibiza Master 2000. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3607/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajuda donada per l'Ibatur al memorial de basquet David Boot.
(Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3608/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajuda donada per l'Ibatur al torneig internacional femení
tennis WTA. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3609/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes concedides per l'Ibatur a la regata Badia de Pollença.
(Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3610/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes concedides per l'Ibatur al torneig Airtel-Lliga Europea
de fúlbol platja professionals. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3611/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes concedides pr l'Ibatur a la presentació del XXXII Trofeu
Princesa Sofía. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3612/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes concedides per l'Ibatur al I Open Internacional Illa de
Mallorca. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3613/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes concedides per l'Ibatur a la IX Challenge Internacional
de Mallorca. Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3614/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes concedides per l'Ibatur al VI Circuit SatèlAlit ATP
Tennis-Illa de Mallorca. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3615/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes concedides per l'Ibatur a la VI Regata Breitling Illes
Balears. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3616/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes concedides per l'Ibatur a l'ATP senior tour of
champions. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3617/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajuda donada per l'Ibatur al Trofeu Ciutat de Palma de hockey
sobre patins. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3618/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes de l'Ibatur al campionat de fotografia subaquàtica.
(Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3619/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes de l'Ibatur a la III setmana internacional IB ciclisme
màsters. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3620/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes de l'Ibatur al XXXV cinturó ciclista internacional a
Mallorca. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3621/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes de l'Ibatur al Saló nàutic internacional Palma de
Mallorca. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3622/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes de l'Ibatur al programa Tai-chi. (Mesa de 3 d'octubre
del 2001).

RGE núm. 3623/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes de l'Ibatur al IV programa Duathlon Int. I Campionat
de tennis veterans. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3624/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes de l'Ibatur al XVI Trofeu Almirall Comte de Barcelona.
(Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3625/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes de l'Ibatur al Trofeu de golf Princesa Birgitta de Suècia.
(Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3626/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes de l'Ibatur al Mallorca Open. (Mesa de 3 d'octubre del
2001).

RGE núm. 3627/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes de l'Ibatur al X Campionat mundial de natació amb
aletes. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3628/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes de l'Ibatur a la Regata internacional a Menorca 4.
(Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3629/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes de l'Ibatur al Campionat Europa vela classe Olimp.
(Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3630/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes de l'Ibatur a la regata Calpe. (Mesa de 3 d'octubre del
2001).

RGE núm. 3631/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes de l'Ibatur a la ruta de la sal i pont marítim pitiús.
(Mesa de 3 d'octubre del 2001).
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RGE núm. 3632/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes de l'Ibatur al Campionat Europa nacions rugby. (Mesa
de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3633/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes de l'Ibatur a les regates Globus aerostàtics. (Mesa de 3
d'octubre del 2001).

RGE núm. 3634/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes de l'Ibatur a l'activitat relativa al patrimoni històric
"Eivissa patrimoni de la humanitat". (Mesa de 3 d'octubre del
2001).

RGE núm. 3635/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes de l'Ibatur al muntatge de l'exposició Eivissa patrimoni
de la humanitat. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3636/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import tota de les ajudes donades per l'Ibatur per a activitats
esportives. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3637/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les ajudes donades per l'Ibatur per a activitats
relatives al patrimoni històric. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3638/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import total de les ajudes donades per l'Ibatur per a activitats
de promoció i foment de la cultura. (Mesa de 3 d'octubre del
2001).

Palma, a 3 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, Joan Buades i
Beltran, diputat d'Els Verds, adscrit al Grup Parlamentari Mixt
formula al Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quins ajuts ha concedit la Conselleria d'Agricultura i Pesca
per a conservació del medi rural a les Illes Balears des de l'agost
del 1999? (especifiqueu-hi la relació detallada per illes, exercici
i beneficiaris/beneficiàries)

Palma, a 26 de setembre del 2001.
El diputat:
Joan Buades i Beltran.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els  articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, Joan Buades i

Beltran, diputat d'Els  Verds, adscrit al Grup Parlamentari Mixt
formula al Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quins programes dedicats a la conservació del medi rural
estan en vigor per a aquest 2001? (incloeu-hi còpia dels
programes i dotació econòmica)

Palma, a 26 de setembre del 2001.
El diputat:
Joan Buades i Beltran.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any
2000, per a la presentació del XXXI Trofeu Princesa Sofía?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any
2000, a l'equip amateur Elite-sub 33?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any
2000, a la XII Volta ciclista internacional Mallorca feminas?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any
2000, al torneig internacional de futbol base?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any
2000, a la VI Challenger vuelta a Ibiza Master 2000?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any
2000, al memorial de bàsquet David Boot?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any
2000, al torneig internacional femení de tennis WTA?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any
2000, a la regata Badia de Pollença?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any
2000, al torneig Airtel-Lliga europea de futbol platja
professional?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any
2000, a la presentació XXXII trofeu Princesa Sofía?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any
2000, al I Open internacional illa de Mallorca?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin va ser l'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any
2000, a la IX Challenge internacional de Mallorca?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)
D'acord amb el que preveuen els  articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any
2000, al CI Circuit satèlAlit ATP tennis-illa de Mallorca?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any
2000, a la VI regata Breitling Illes Balears?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)
D'acord amb el que preveuen els  articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any
2000, a l'ATP senior tour of champions?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any
2000, al trofeu Ciutat de Palma de hockey sobre patins?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)
D'acord amb el que preveuen els  articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any
2000, al campionat de fotografia subaquàtica?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any
2000, a la III Setmana internacional IB ciclisme màsters?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)
D'acord amb el que preveuen els  articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any
2000, al XXXV Cinturó ciclista internacional a Mallorca?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any
2000, al Saló nàutic internacional Palma de Mallorca?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
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Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any
2000, al programa Tai-chi?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)
D'acord amb el que preveuen els  articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any
2000, al IV programa Duathlon int. I Campionat de tennis
veterans?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)
D'acord amb el que preveuen els  articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any
2000, al XVI Trofeu Almirall comte de Barcelona?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any
2000, al Trofeu de golf princesa Birgitta de Suècia?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any
2000, al Mallorca Open?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any
2000, al X Campionat mundial de natació amb aletes?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AD)
D'acord amb el que preveuen els  articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any
2000, a la regata internacional a Menorca 4?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any
2000, al Campionat Europa vela classe Olimp.?
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Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el dipu tat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any
2000, a la Regata Calpe?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any
2000, a la ruta de la sal i pont marítim pitiús?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any
2000, al Campionat Europa nacions rugby?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reg lament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any
2000, a les regates Globus aerostàtics?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ)
D'acord amb el que preveuen els  articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any
2000, a l'activitat relativa al patrimoni històric "Eivissa
patrimoni de la humanitat"?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any
2000, al muntatge de l'exposició "Eivissa patrimoni de la
humanitat"?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import total de les ajudes donades  per l'Ibatur,
l'any 2000, per a activitats esportives?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import total de les ajudes donades  per l'Ibatur,
l'any 2000, per a activitats relatives o relacionades amb el
patrimoni històric?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import total de les ajudes donades per l'Ibatur,
l'any 2000, en concepte d'activitats de promoció i foment de la
cultura?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 3673/01, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a baixa dels
apoderats dels comptes bancaris de les empreses públiques del
Govern. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3674/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució del conveni de construcció del CITTIB. (Mesa de 3
d'octubre del 2001).

RGE núm. 3675/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i  Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
equiparació de treballadors al grup del complex hospitalari de
Mallorca. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3676/01, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impost sobre
grans superfícies. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3677/01, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Llamas i
Márquez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a model
territorial d'Eivissa i Formentera i de Menorca. (Mesa de 3
d'octubre del 2001).

RGE núm. 3678/01, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transferències en matèria de serveis socials i seguretat social.
(Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3679/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
catàleg d'entitats que tenen com a objectiu el patrimoni històric
de les Illes Balears. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3680/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cavi
d'ubicació de l'edar de la ciutat d'Eivissa. (Mesa de 3 d'octubre
del 2001).

RGE núm. 3681/01, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Llamas i
Márquez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empresa
pública de serveis d'informació territorial. (Mesa de 3
d'octubre del 2001).

RGE núm. 3682/01, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
econòmica destinada a l'arrendament i a la compra
d'habitatges construïts. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3683/01, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació
de la Llei de Directrius d'Ordenació Territorial. (Mesa de 3
d'octubre del 2001).

RGE núm. 3684/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a soterrar les esteses
elèctriques a l'illa de Formentera. (Mesa de 3 d'octubre del
2001).

RGE núm. 3685/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a soterrament de les
esteses aèries. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3687/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Marí i
Ribas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a agència de
relacions públiques. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3688/01, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació
de la Llei de REB. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3689/01, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Hospital
Militar. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3690/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de
marques. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3691/01, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista,
relativa a PAC mòbils. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

Palma, a 3 d'octubre del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quan pensa el Govern de les Illes Balears donar de baixa
d'apoderat als  comptes bancaris de les empreses públiques, a
aquelles persones que ja no hi ostenten cap càrrec?

Palma, a 27 de setembre del 2001.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Pot explicar l'Hble. Sr. Conseller de Turisme quin és l'estat
actual d'execució del conveni de colAlaboració de data 28 de
desembre del 1998, signat entre el Govern de l'Estat i la
comunitat autònoma de les Illes Balears, per a la construcció
d'un centre d'investigació i tecnologies turístiques a les Illes
Balears?

Palma, a 28 de setembre del 2001.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els  articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Pensa la consellera de Sanitat equiparar els treballadors de
Sant Joan de Déu i de la Creu Roja al grup de treballadors del
complex hospitalari de Mallorca que poden passar a l'Hospital
de Son Llàtzer?

Palma, a 2 d'octubre del 2001.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Pensa el Govern de les Illes Balears aprovar un impost que
gravi les grans superfícies?

Palma, a 2 d'octubre del 2001.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

S'han contractat altres assistències tècniques perquè el
Govern defineixi el model territorial d'Eivissa i Formentera i de
Menorca?

Palma, a 2 d'octubre del 2001.
El diputat:
Antoni Llamas i Márquez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina opinió li mereixen a la consellera de Benestar Social
del Govern de les Illes Balears les discrepàncies que fan que la
presidenta del Consell Insular de Mallorca i presidenta de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Parlament
de les Illes Balears aturi o freni la tramitació parlamentària de
les transferències als  consells insulars en matèria de serveis
socials i seguretat social?

Palma, a 26 de setembre del 2001.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

En quina situació es troba la publicació del catàleg d'entitats
privades i d'institucions públiques que tenen com a objectiu i
finalitat la tutela, la conservació, la gestió, la difusió o la
investigació sobre el patrimoni històric a les Illes Balears?

Palma, a 2 d'octubre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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És veritat que l'Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient
pensa canviar l'edar de la ciutat d'Eivissa?

Palma, a 2 d'octubre del 2001.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els  articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quins són els motius pels quals es contracta una "assistència
tècnica" per a la creació d'una empresa pública de serveis
d'informació territorial?

Palma, a 25 de setembre del 2001.
El diputat:
Antoni Llamas i Márquez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina quantitat econòmica destina el Govern de les Illes
Balears a les subvencions per a l'arrendament i per a la compra
d'habitatges construïts en el marc de l'acció política anunciada
pel director general de l'Habitatge, dia 8 d'agost d'enguany?

Palma, a 18 de setembre del 2001.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
D'acord amb el que preveuen els  articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines de les modificacions de les DOT, previstes i
acordades pel Govern, creu el Molt Hble. Sr. President que, a
causa a fets  o a circumstàncies de la situació mundial arran dels
atemptats terroristes als  Estatuts  Units, convé que siguin
ajornades?

Palma, a 23 de setembre del 2001.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Té previst el Govern soterrar les esteses elèctriques,
totalment o parcial a l'illa de Formentera?

Palma, a 2 d'octubre del 2001.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)
D'acord amb el que preveuen els  articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Té previst el Govern de les Illes Balears soterrar les esteses
aèries que afecten el futur Parc natural de ses  Salines d'Eivissa?

Palma, a 2 d'octubre del 2001.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Quins objectius persegueix la Conselleria de Turisme amb
la contractació d'una agència de relacions públiques a Alemanya
i Gran Bretanya?

Palma, a 3 d'octubre del 2001.
El diputat:
Josep Marí i Ribas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Hisenda i Pressuposts  del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.

Quin resultat ha tingut la gestió que ha fet el Govern de les
Illes Balears davant el Defensor del Pueblo sobre l'aplicació de
la Llei de règim especial de les Illes Balears per part del Govern
del Sr. Aznar López?

Palma, a 3 d'octubre del 2001.
El diputat:
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Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera de Sanitat i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.

Ens pot dir en quina situació es troben les converses  amb les
autoritats militars sobre la cessió o compra de l'Hospital
Militar?

Palma, a 3 d'octubre del 2001.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller de Turisme del  Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Quins objectius persegueix el Pla de marques que
desenvolupa la Conselleria de Turisme i en quina situació està
actualment?

Palma, a 3 d'octubre del 2001.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera de Sanitat i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.

Com ha resolt el problema del PAC mòbil a Santa Eulàlia i
a Sant Antoni d'Eivissa, i a Menorca, a la zona d'es Banyer?

Palma, a 3 d'octubre del 2001.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 3583/01, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vigilància duta
a terme per la Conselleria d'Agricultura i Pesca en relació

amb la veda del raor i el verderol, a contestar davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3584/01, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients
sancionadors en relació amb la veda del raor i el verderol, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de  3
d'octubre del 2001).

RGE núm. 3585/01, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a prohibició de
la comercialització del raor i el verderol en temps de veda, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 3
d'octubre del 2001).

RGE núm. 3586/01, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vigilància duta
a terme a la reserva marina de la Badia de Palma, a contestar
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 3 d'octubre del
2001).

RGE núm. 3587/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantia de
futur de l'empresa Catisa, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3588/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
donades a l'empresa Catisa, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3589/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de la
comercialització de la carn procedent de la ramaderia de les
Illes Balears, a contestar davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3590/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves
indústries de reciclatge i energies alternatives, a contestar
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 3 d'octubre del
2001).

RGE núm. 3591/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de les
obres d'electrificació rural Pla Verd, a contestar davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3592/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions a
Menorca per al condicionament de camins rurals, a contestar
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 3 d'octubre del
2001).

RGE núm. 3593/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
per potenciar la indústria agroalimentària de Menorca, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 3
d'octubre del 2001).

RGE núm. 3594/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla d'ús
d'aigües depurades per a reg agrícola, a contestar davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).
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RGE núm. 3595/01, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manca de
resposta a les preguntes i solAlicituds de documentació del
Grup Parlamentari Popular, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3596/01, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modalitats i
períodes d'utilització d'arts i ormeigs, a contestar davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3597/01, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòria
de la comissió de seguiment prevista a la normativa vigent, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 3
d'octubre del 2001).

RGE núm. 3598/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
data de presentació del projecte de llei d'arxius, museus i
biblioteques, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

Palma, a 3 d'octubre del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quina vigilància ha dut a terme la Conselleria d'Agricultura
i Pesca per fer complir l'Ordre del conseller d'Agricultura i
Pesca de l'1 d'abril del 2000, per la qual es declaren períodes de
veda per a la pesca del raor i el verderol, modificada per l'Ordre
de 4 de juny del 2001?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els  articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quants expedients sancionadors en matèria de pesca
marítima, per infracció de l'Ordre d'1 d'abril del 2000 i de
l'Ordre de 4 de juny del 2001, veda per a la pesca del raor i el
verderol, ha iniciat la Conselleria d'Agricultura i Pesca?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Pensa el Govern de les Illes Balears prohibir la
comercialització del raor i el verderol durant els períodes de
veda?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els  articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quina vigilància s'ha dut a terme a la reserva marina de la
Badia de Palma?

Palma, a 20 de setembre del 2001.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

De quina forma pensa el Govern de les Illes Balears garantir
el futur de l'empresa Catisa?

Palma, a 26 de setembre del 2001.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

Quin tipus d'ajudes ha donat fins ara el Govern de les Illes
Balears a l'empresa Catisa?

Palma, a 26 de setembre del 2001.
El diputat:
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Guillem Camps i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

En quina fase del procés es troba el Pla per a la millora de la
comercialització de la carn procedent de la ramaderia de les
Illes Balears?

Palma, a 26 de setembre del 2001.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

Quantes noves  indústries de reciclatge i energies alternatives
ha promogut el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 26 de setembre del 2001.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

Quan s'iniciaran les obres del projecte d'electrificació rural
de la zona del Pla Verd, de Ciutadella de Menorca?

Palma, a 26 de setembre del 2001.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

Quines inversions ha fet la Conselleria d'Agricultura a
Menorca en el condicionament de camins rurals  des del mes
d'agost fins a la data d'avui?

Palma, a 26 de setembre del 2001.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
D'acord amb el que preveuen els  articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

Quines inversions té previstes la Conselleria d'Economia,
Comerç i Indústria per tal de potenciar la indústria
agroalimentària a Menorca?

Palma, a 26 de setembre del 2001.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb so lAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

Quan creu el conseller d'Agricultura que podrà presentar el
Pla d'ús d'aigües depurades que, després  de la depuració
terciària, sigui d'aplicació per a reg agrícola?

Palma, a 26 de setembre del 2001.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports.

Quins són els  motius pels  quals  el conseller d'Educació i
Cultura del Govern de les Illes Balears no dóna resposta a les
preguntes RGE núm. 598/01 i 597/01, ambdues entrades el 7 de
febrer del 2001, ni a les solAlicituds de documentació RGE núm.
4719/01 i 4717/01, entrades el 13 de novembre del 2000?

Palma, a 27 de setembre del 2001.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quines modalitats i quins períodes d'utilització dels  arts i
ormeigs ha autoritzat per a l'any 2001 la Conselleria
d'Agricultura i Pesca a la reserva de la Badia de Palma?

Palma, a 26 de setembre del 2001.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quan pensa convocar la Conselelria d'Agricultura i Pesca la
comissió de seguiment prevista a l'article 4 de l'Ordre de 6
d'agost del 1999 de la Conselleria d'Economia, Agricultura,
Comerç i Indústria?

Palma, a 26 de setembre del 2001.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

En quina data pensa presentar el Govern de les Illes Balears
el projecte de llei d'arxius, museus i biblioteques de les Illes
Balears?

Palma, a 27 de setembre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 3599/01, del Grup Parlamentari Popular
relativa a cooperació al desenvolupament, amb solAlicitud de
tramitació davant la Comissió de Drets Humans. (Mesa de 3
d'octubre del 2001).

RGE núm. 3600/01, del Grup Parlamentari Popular
relativa a ajudes per conciliar la vida laboral i  familiar de les
persones treballadores, amb solAlicitud de tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3601/01, del Grup Parlamentari Popular
relativa a suport a les famílies amb parts múltiples, amb
so lAlicitud de tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 3 d'octubre del 2001).

Palma, a 3 d'octubre del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els  articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Drets Humans.

El programa de les Nacions Unides per al desenvolupament
emfatitza el fet que la pobresa reflecteix no tan sols  la manca
d’ingressos, sinó també la mancança d’oportunitats i opcions
bàsiques per a l’ésser humà.

En aquest context, la Comunitat Europea fixa els objectius
de desenvolupament econòmic i social estable dels països en
vies de desenvolupament i particularment dels  més desfavorits.

En el conjunt de la cooperació espanyola podem destacar
l’evolució extraordinària de la denominada cooperació
descentralitzada, tant per la implicació de les comunitats
autònomes i corporacions locals, com la de la societat civil, en
què els  sentiments i valors de la cooperació i la solidaritat
internacional són cada vegada majors.

Per tots  aquests  motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
presentació d’un projecte de llei de cooperació al
desenvolupament propi de la nostra comunitat autònoma.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar
en el termini de sis mesos l’esmentat projecte de llei.

Palma, a 17 de setembre del 2001.
La diputada:
Margarita Capó i Abrines.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb  el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials.

La protecció social, econòmica i jurídica de la família per
part dels poders públics és reconeguda a l’article 39 de la
Constitució espanyola i també a la Carta Social europea, que
considera la família com l’element essencial de la societat.
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La política familiar a Espanya no està dirigida en primera
instància a donar suport a la família en general, sinó als  sectors
de la població més desfavorida i amb menys recursos.

Ara bé, la Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la
conciliació de la vida familiar i laboral, suposa un gran
avançament en aquest sentit, ja que les mesures aprovades van
dirigides a palAliar un dels  aspectes  que més ha incidit en el
canvi social produït en relació a la família, com és la
incorporació de la dona al món laboral.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir ajudes econòmiques per a les famílies a partir
del segon fill, o bé a partir del primer si és minusvàlid o pateix
algun tipus de disminució física o psíquica.

Palma, a 23 de setembre del 2001.
La diputada:
Margarita Capó i Abrines.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb  el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials.

Aquestes ajudes i suport a les famílies amb parts múltiples
té com a finalitat compensar, en part, la major quantitat de
despeses  que es produeixen quan, de forma simultània, les
famílies han de tenir cura de diversos fills  pel fet de part
múltiple.

Les institucions han de donar resposta de forma solidària en
un moment en què en teoria es defensa la necessitat de protegir
i fomentar la natalitat.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la creació i dotació de la corresponent partida
pressupostària per a l’exercici 2002

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir una ajuda econòmica mensual, en el cas de
naixement de bessons, per a cadascun d’ells, durant un any.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir una ajuda econòmica mensual, en el cas de
naixement de trigèmins, durant els tres primers anys.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir una ajuda econòmica mensual, en el cas de
naixement de més de tres fills en un part, durant els  tres primers
anys.

Palma, a 23 de setembre del 2001.
La diputada:
Margarita Capó i Abrines.

El portaveu:
José María González i Ortea.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 3639/01, de quatre diputats membres de la

Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, adscrits al
Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent de l'Hble. Sr. Conseller de Presidència.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 3 d'octubre del 2001, conformement amb l'establert per
l'article 175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit
l'escrit de referència, que solAlicita la compareixença urgent de
l'Hble. Sr. Conseller de Presidència, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre
l'enquesta recentment realitzada per Sondymark sobre diversos
aspectes que preocupen els ciutadans de les Illes Balears, així
com la intenció de vot.

Així mateix, segons l'establert pels articles 95 i 96 del
Reglament del Parlament i per la resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a la
tramitació de les iniciatives parlamentàries no legislatives,
acordà de situar la solAlicitud de compareixença al davant de
les iniciatives del mateix tipus que el Grup Parlamentari
Popular tengui en la mateixa comissió. 

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Relativa a conformitat del Govern de les Illes Balears amb

la tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 3344/01,
relativa a modificació de l'article 471 de la Llei Orgànica
6/1985, del Poder Judicial. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 3 d'octubre del 2001, es donà per assabentada de l'escrit
RGE núm. 3546/01, presentat pel Govern de les Illes Balears,
mitjançant el qual manifesta la seva conformitat amb la
tramitació de la proposició de llei de referència, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista (BOPIB núm.
106, de 17 de setembre d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

B)
Relativa a procediment d'urgència per a la InterpelAlació

RGE núm. 3422, relativa a regulació de l'execució de llicències
d'edificació a les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 3 d'octubre del 2001, atès l'escrit RGE núm. 3573/01,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, acordà,
conformement amb l'establert pels artistes 95  i 96 del
Reglament de la Cambra i per la resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, d'aplicar el procediment d'urgència
a la interpelAlació de referència (BOPIB núm. 107, de 25 de
setembre d'enguany) i, conseqüentment, de colAlocar-la al
davant de totes les pendents del Grup Parlamentari Popular.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C)
Relativa a retirada de les interpelAlacions RGE núm.

2300/01 i 2502/01. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 3 d'octubre del 2001, admeté a tràmit els escrits RGE núm.
3572/01 i 3574/01, presentats pel Grup Parlamentari Popular,
i acceptà la retirada de les interpelAlacions de referència,
relatives a transferències d'assistència sanitària i a la docència
i aprenentatge de les varietats dialectals balears als centres
d'ensenyament de la nostra comunitat (BOPIB núm. 94, de 18
de maig d'enguany i 96, d'1 de juny d'enguany),
respectivament.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

D)
Relativa a retirada de les preguntes amb solAlicitud de

resposta davant la Comissió d'Economia RGE núm. 4151/00,
4152/00, 4153/00, 4154/00, 1572/01, 1573/01, 1574/01,
1575/01, 2079/01, 2083/01, 2085/01 i 2214/01. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 3 d'octubre del 2001, admeté a tràmit l' escrit RGE núm.
3640/01, presentat per l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps i
Coll, del Grup Parlamentari Popular, i acceptà la retirada de
les preguntes que es relacionen a continuació, totes elles
presentades pel diputat esmentat:

* RGE núm. 4151/00, relativa a inici de les obres
d'electrificació rural zona Pla Verd (BOPIB núm. 65, de 20
d'octubre del 2000).

* RGE núm. 4152/00, relativa a presentació a Menorca del Pla
d'ús d'aigües depurades per a reg agrícola (BOPIB núm. 65, de
20 d'octubre del 2000).

* RGE núm. 4153/00, relativa a inversions per tal de potenciar
la indústria agroalimentària de Menorca (BOPIB núm. 65, de
20 d'octubre del 2000).

* RGE núm. 4154/00, relativa a inversions de la Conselleria
d'Agricultura a Menorca per al condicionament de camins
rurals (BOPIB núm. 65, de 20 d'octubre del 2000).

* RGE núm. 1572/01, relativa a presentació a Menorca del Pla
d'ús d'aigües depurades per a reg agrícola (BOPIB núm. 87, de
30 de març del 2001).

* RGE núm. 1573/01, relativa a inversions per potenciar la
indústria agroalimentària de Menorca (BOPIB núm. 87, de 30
de març del 2001).

* RGE núm. 1574/01, relativa a inversions a Menorca per al
condicionament  de camins rurals (BOPIB núm. 87, de 30 de
març del 2001).

* RGE núm. 1575/01, relativa a inici de les obres
d'electrificació rural zona Pla Verd (BOPIB núm. 87, de 30 de
març del 2001).

* RGE núm. 2079/01, relativa a noves indústries de reciclatge
i energies alternatives (BOPIB núm. 92, de 4 de maig del
2001).

* RGE núm. 2083/01, relativa a pla per a la millora de la
comercialització de la carn procedent de la ramaderia de les
Illes Balears (BOPIB núm. 92, de 4 de maig del 2001).

* RGE núm. 2085/01, relativa a retre compte sobre el
compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 3615/99,
relativa al projecte agroambien tal per al manteniment
tradicional ramader a l'illa de Menorca (BOPIB núm. 92, de
4 de maig del 2001).

* RGE núm. 2214/01, relativa a avaluació de l'epidèmia de la
llengua blava. (BOPIB núm. 93, d'11 de maig del 2001).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

E)
Relativa a retirada de la solAlicitud de compareixença RGE

núm. 1607/01. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 3 d'octubre del 2001, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
3648/01, presentat pel Govern de les Illes Balears, i acceptà la
retirada de la solAlicitud de compareixença de referència, de
l'Hble. Sr. Conseller d'Economia, Comerç i Indústria, davant
la Comissió d'Economia, relativa a les ordres d'ajuts que des
de la conselleria, per a l'exercici del 2000, s'han previst per al
foment i la diversificació de la nostra economia.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 108.

- Pàg. 2542 i 2548. Preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
* Apartat J:
On diu: ... relativa a l'absència de la gerent de l'Ibanat del seu
lloc de feina.
Ha de dir: ... relativa a modificació de la Llei de Directrius
d'Ordenació Territorial.
* Apartat K:
On diu: ... relativa a possibilitats comercials  a altres empreses
similars a Miret.
Ha de dir: ... relativa a absència de la gerent de l'Ibanat del seu
lloc de feina.
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